
 

 
 
 

Agenda en notulen 
 

Onderwerp:  Algemene ledenvergadering Arnhemse Sport Federatie (ASF) 
   
Aanwezig:  Stichting Gym en Turnen, Arnhemse Voetbal Federatie, Arnhem Eagles, 

Arnhemse Luchtvaart Club, Aikido Stichting Arnhem, Omar gym, 
Sportbedrijf Arnhem, Oost-Arnhem, AZ2000, Fitness & Health Kronenburg 

  Vanuit de ASF: Eric, Mike, Eva, Joep en Marit. 
Datum:  Donderdag 15 april 2021 (aanvang 19.30 uur, eindtijd 20.30 uur) 
Locatie:         Digitaal     
 
 

1. Opening 
2. Jaarrekening 2019 
3. Werkplan en begroting 2021 
4. Ontwikkelingen ASF 

a. Toekomst en rol ASF t.a.v. Sportakkoord 
b. Toekomstplannen ASF 

5. Benoeming en verkiezing bestuursleden 
a. Eva Heijnen 
b. Joep Tiernego 

6. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
7. W.v.t.t.k. 
8. Afsluiting 

 
 
Donderdag 15/4

 
 
Opening: 
Eric heet iedereen van harte welkom bij de ALV van de ASF. De agenda wordt besproken 
en er wordt gevraagd of er nog aanvullingen zijn op de agenda. Die zijn er niet. 
Vervolgens wordt gevraagd hoe het met de clubs gaat op het moment. De clubs delen 
een voor een hoe ze de huidige crisis doormaken. Rode draad van de updates: het is een 
rare tijd, maar clubs doorleven het prima en redden zich nog altijd goed. Over het 
algemeen ook financieel gezond.    
 
Jaarrekening 2019: 
In de jaarrekening staat dat de ASF een besloten vennootschap is, dit moet worden 
aangepast. Verder heeft niemand documentatie ontvangen. Hierop is besloten om de 
ALV door te schuiven en cruciale alle informatie tijdig toe te sturen.  
 
Benoeming en verkiezing bestuursleden: 
Eva Heijnen stelt zich voor. Heeft heel haar leven gesport en voetbalt nu bij VDZ waar zij 
tevens lid is van het bestuursteam van VDZ. Is junior onderzoeker bij het Mulier 
Instituut. Gaat zich binnen de ASF bezighouden met onderzoek en data in de sport.  
 
Joep heeft heel zijn leven gesport. Is ook Sportburgemeester geweest in Arnhem. Werkt 
momenteel bij HAN Sport en bewegen en draait diverse projecten in Arnhem. In 
samenwerking met Sportbedrijf allerlei projecten, samen met studenten. Gaat zich 
vanuit de ASF bezighouden met netwerkontwikkeling vanuit het bestuur. 



 

 
 
 
Opmerking: de statuten moeten meer gevolgd worden bij benoeming en verkiezing van 
bestuursleden. Men moet zich kunnen aanmelden en ook tegenkandidaten kunnen 
leveren.  
 
Alle aanwezigen zijn akkoord met het toetreden van Eva en Joep als nieuwe bestuurders. 
Bij algemene stem zijn beiden toegevoegd aan het bestuur als algemeen bestuurslid.  
 
Wie er allemaal in het bestuur van de ASF zitten kun je lezen via de link Wie zijn wij? - 
Arnhemse Sport Federatie. Vanuit Sportbedrijf Arnhem is Gaby te Grootenhuis 
ondersteunend binnen de ASF 
 
Gemeenteraadsverkiezingen: 
Er zijn ideeën om in aanloop naar de verkiezingen 2022 initiatieven uit te rollen om 
aandacht te schenken en de politiek in Arnhem te beïnvloeden. Eric vraagt hoe de 
aanwezigen hier tegenaan kijken. Hierin wordt opgetrokken met de plannen die 
NOC*NSF heeft opgesteld en gecommuniceerd. Er wordt gevraagd naar de status van 
ROSA (Raad Ontmoet Sportend Arnhem). Dit is afgelopen jaar sporadisch gebeurt. Er is 
nu echter geen kartrekker die actief optreed om raadsleden naar verenigingen toe te 
halen. Sportbedrijf Arnhem stelt dat hier momenteel niet actief invulling aan wordt 
gegeven. Er is gevraagd of het mogelijk is om de ASF/AVF hier gezamenlijk in te laten 
optrekken om dit (nieuw) leven inblazen. In het plan richting de 
gemeenteraadsverkiezingen neemt de ASF dit mee.  
 
W.v.t.t.k. 

- Arnhemse Luchtvaart Club: Ziet te weinig verbinding in de stukken vanuit de 
gemeente en de wijze waarop er wordt samengewerkt. Wellicht biedt het 
Sportakkoord kansen. Gaby doet de suggestie om eens contact te leggen.  

- Arnhemse Voetbal Federatie: Wie is nu precies lid? Het is onduidelijk. Hoe wordt 
dit verwerkt? Aandachtspunten die de ASF nu (anders) moet regelen. 

- AZ2000: Sport en beweegakkoord is getekend, Elderveld is een speerpunt. Wij 
worden door gemeenten vaak teruggezet omdat zij stellen dat zij niet 
verantwoordelijk zijn bij het initiatief om een recreatiestrook op te zetten. Is 
enorm stroperig om verbinding tussen Meinerswijk en Schuytgraaf te leggen. 

- (WBTR) Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen iets om een volgende keer nader 
op in te gaan. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, 
onverantwoord financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere 
ongewenste activiteiten (tegenstrijdige belangen) verenigingen en stichtingen 
schaden. Zie ook wbtr.nl  

 
Afsluiting 
Eric bedankt iedereen voor zijn/haar komst en sluit de vergadering.  
 
Acties ASF: 

- Alle overige agendapunten worden doorgeschoven naar de volgende bijeenkomst 
van de ASF die over een paar weken wordt georganiseerd.  

- Documentatie wordt tijdig toegestuurd voorafgaand aan het volgende overleg.  
- Er is verzocht om ook de statuten toe te sturen. 

 


